
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roda de premsa 

Presentació del concert espectacle i CD 

 

 

 

 

24 de juliol de 2013, 12:00 

Escola Superior d’Art Dramàtic 

de les Illes Balears 
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COMPOSEN LA TAULA DE LA RODA DE PREMSA: 

 

Mateu Puigros, Batle de Sant Llorenç des Cardassar 

Xavier Carbonell, compositor 

Carles Molinet, director del projecte 

 

INFORMACIÓ BASICA 

     

Companyia: IGUANA TEATRE 

Hi participen: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, Poblat talaiòtic de 

s’Illot, Coral de Sant Llorenç des Cardassar i Ona Edicions. 

 

Data i hora del concert: 27 de juliol de 2013 a les 22:00 

Localització: Poblat talaiòtic de s’Illòt, Sant Llorenç des Cardassar 

 Direcció: C/ Llebeig, 3 

 971811475 
info@talaiotsillot.es 
http://www.talaiotsillot.es/ 

 
 
 
 
 
Material audiovisual: 

 
https://vimeo.com/69691394 

 
 
https://vimeo.com/69735826 

 
 
https://www.dropbox.com/sh/c78x9dd78qx39ju/UDf4Gz9mx7 
 

 
 
 



  Dossier de premsa 
  ILLÒTIC -  de juliol 2013 

   
 

Iguana Teatre · 971 24 62 00 · comunicacio@iguanateatre.com · www.iguanateatre.com 
  
   

3

 
 
 
El Cd 
 
La gravació del Cd, a ona edicions, es va dur a terme en diverses sessions, 
primer els músics i després la veus. De les que han resultat 4 peces: El ritual, 
La lluita, El dol, La guerra.  
 
Ja esta editat i es pot adquirir a la web d’Ona edicions http://onaedicions.cat/ i 
a partir del 27 de Juliol al centre d’interpretació de s’Illot, trucant al 971 246 
200 o enviant un correu a info@iguanateatre.com així com a botigues 
especialitzades. 
 
 
El concert espectacle 
 
Es realitzarà al poblat talaiòtic de s’Illot, el pròxim 27 de Juliol, a on sentirem 
en directe les 4 peces amb el suport d’imatges i accions que ajudaran a 
endinsar-se en la cultura talaiòtica de les Illes, a partir de les seves 
ressonàncies sonores. 
 
 
ILLÒTIC. 
Ressonàncies talaiòtiques 
 
Illòtic es un projecte encarregat per l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 
a Iguana Teatre. Te com a objectiu posar en valor el jaciment talaiòtic de s’Illot 
i donar-lo a conèixer. Amb un concert espectacle que es realitzarà en el mateix 
jaciment, amb el que s’intentarà reviure les vivències sonores d’aquest poble 
antic, concretament les sonoritats de la cultura Talaiòtica (que dominà el 
territori de les Illes Balears en el mil·lenni anterior als romans). 
 
Amb aquest projecte aspira a acostar-se a una sonoritat, una reverberació. Per 
això el projecte Illòtic s’ha bastit sobre coneixements objectius i deductius, 
fonamentats o raonats, documentats arqueològicament o deduïts per context -
antropològic i simbòlic-.  
 
Illòtic és en tot cas una especulació raonada i amb sort, una voluntat de 
revivificar antigues emocions. Una especulació que brolla de la fantasia i 
habilitats dels músics que donen vida al projecte, i impregnen inevitablement el 
projecte de risc i impureses. 
 
Objectivament, els objectes destinats a produir sons documentats a les Balears 
són tres: tintinàbula1, campanetes2 (metal·lòfons, objectes metàl·lics trobat 

                                                 
1 Discs de bronze de perfils hemisfèrics o lleugerament cònics. Sovint amb un percussor associat al disc 
mitjançant una cinta o cadena. El disseny el fa un producte singular, per no dir únic, en el context mediterrani i 
europeu. Ha estat puntualment documentat a Eivissa. Objecte sonor d’ús ritual desconegut i potser revestit 
d’un prestigi simbòlic 
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sempre en contextos funeraris) i corn marí3 -també anomenat corn, caragol o 
butzina- (aeròfon de broquet, trobat en contextos domèstics i religiosos). 
 
A aquests instruments, a Illòtic n’hi hem associat tres més, que podem deduir 
que eren coneguts per proximitat o per tradició: cròtals4(metal·lòfon, 
documentat a Eivissa i en el món Iber, contextos funeraris i d’iconografia 
escatològica), doble clarinet5 (aeròfon, documentat a l’Egeu i a Egipte des del 
neolític, i viu avui en alguns indrets: Eivissa, Magreb, Sardenya, etc.), pandero6 
(membranòfon, documentat arreu de la conca mediterrània des de temps 
prehistòrics, d’ús femení, emblema de deesses com Ashtarté i Tanit). 
 

Els textos coetanis tampoc no parlen del 
so verbal amb què s’entenien els 
“talaiòtics” És probable i versemblant 
que parlessin amb una llengua propera 
al prellatí encara extens i ben viu en el 
Mediterrani occidental protohistòric. Un 
so lingüístic, és a dir el so de les 
paraules, encara que fos avui 
inintel·ligible, era i és imprescindible per 
fer Illòtic. Hem optat per triar una 
llengua propera, que segurament els 
illencs coneixien, concretament les 
sonoritats de la llengua dels ibers del 
nord, documentada fonèticament –tot 
aprofitant alguns textos escrits trobats 
als jaciments de Pontós i del Castell de 
la Fosca (Palamós)-. 
 
El so refet en el discurs d’Illòtic, s’ha 
bastit prescindint d’un teixit estructural 
compositiu. Són més importants les 
sonoritats que les seves associacions, 
l’acció dels músics que el disseny d’una 
“música” tancada o acabada. Podem 
parlar d’un cos d’accions instrumentals i 

vocals sense una pell unificadora i d’un fluid vibrant canalitzat per unes 

                                                                                                                                                      
2 De mida petita. Còniques i cilíndriques. Batall metàl·lic. Instrument àmpliament difós en el Mediterrani 
occidental i en contextos funeraris (generalment en ciutats i enclavaments púnics, també a Sardenya, Etruria, 
Ibers, Emporiton, etc.). Objecte sonor de funció desconeguda, potser element mobiliari (llits mortuoris, 
carretons) o en qualque cas apotropaic com a amulet. 
3 Closca de gasteròpode (Buccinum udulatum o de Charonia nodifera). Manipulació en l’extrem més prim de 
la closca. Instrument de difusió gairebé universal. En el Mediterrani anticdocumentat a Israel, Península 
Itàlica, Península Ibèrica. 
pensaments de caire iniciàtic.  
5 Instrument de canya, fusta, cera, cordill. Ca-nons de longitud igual o dimorf. Nombre simètric o no 
d’obertures. So compost o múltiple. Línia melòdica de suma heterofònica; línia melòdica sobre bordó; 
contrapunt doble en dualitat independent o en ostinato. Instrument important en la dualitat o oposició 
simbòlica i sonora entre Dionís i Apol·lo-Orfeu. Instrument vinculat als ritus sacrificials amb vessaments 
líquids arreu del Mediterrani antic. 
6 Pell tensada i estesa sobre marcs de forma variada, sobretot circulars. Mides diverses. Múltiples formes i 
posicions per a percudir ―amb les mans o amb baquetes. Usos generalment rituals i festius. 
 



  Dossier de premsa 
  ILLÒTIC -  de juliol 2013 

   
 

Iguana Teatre · 971 24 62 00 · comunicacio@iguanateatre.com · www.iguanateatre.com 
  
   

5

“escenes” articuladores, un fil argumental de mínims que ha ajudat a concretar 
en el temps un discurs i que ens ha fet decidir el caràcter funcional i simbòlic de 
cada presència i associació instrumental: el ritual; la lluita; el dol i la 
guerra. 
 
El ritual. (Veus, corns, doble clarinet, pandero.) 
Aproximació a un ritual litúrgic. Seguint models de la mediterrània antiga la 
sacralitat talaiòtica s’expressà amb ritual i sons paral·lels. 
 
La lluita. (Doble clarinet, pandero, tintinàbula) 
Els habitants d’aquesta cultura eren bons guerrers i preuats com a mercenaris.  
Aquest capítol és l’expressió d’un conflicte violent entre dos membres de la 
comunitat en una lluita d’espases i abillats amb escut i casc. 
 
El dol. (Veus, corns, pandero, tintinàbula, cròtals, campanetes) 
Representació sonora d’una cerimònia mortuòria. A partir d’analogies amb 
altres cerimònies funeràries, coetànies a la mediterrània, sorgeix la figura de la 
ploranera, el seu lament forma part de la cerimònia mortuòria i s’integra en el 
conjunt sonor. 
 
La guerra. (Corn, doble clarinet, pandero, tintinàbula) 
L’home talaiòtic per la seva habilitat amb la fona va lluitar com a mercenari fins 
el indrets més recondits del món antic. Aquest fet el va posar en contacte amb 
cultures diverses. El son d’aquest capítol anuncien la conquesta romana i la fi 
d’una cultura.  
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_LA COMPANYIA 

Iguana Teatre és una companyia de teatre professional. Productora i 
distribuïdora d’espectacles que manté una línia de teatre de sala de repertori, 
de producció pròpia, per a adults ―un teatre d’autor compromès, arriscat, 
innovador― i una línia de teatre infantil, amb el nom de Teatre de la 
Sargantana.  
  
Nascuda el 1985, i constituïda el 1986, l’any 2011 Iguana Teatre va celebrar el 
seu 25è aniversari i, entre d’altres activitats per commemorar la fita, es va 
publicar «20+5 anys d’Iguana Teatre».    
  
Iguana Teatre va ser la primera companyia de teatre professional de les Illes 
Balears i la primera concertada amb les tres institucions locals: Ajuntament de 
Palma, Consell de Mallorca i Govern balear. I avui ja compta amb 37 
espectacles estrenats, més 1.600 funcions fetes.  
  
La companyia ha tangut presencia, de manera continuada, a les programacions 
teatrals de tot el territori espanyol i ocasionalment fora d’Espanya. 
  
No podem oblidar, però, la línia de teatre d’espai no convencional, teatre- 
espectacle de carrer, i esdeveniments amb la «Nit de Foc» al capdavant durant 
més de 15 anys. I una dels seus trets d’identitat, que l’ha portat diferents punts 
d’Espanya i Portugal. Aquest espectacle va culminar, amb una adaptació del 
muntatge en grans dimensions, l’ aTIÀrfoc, celebrat dos anys consecutius: 2010 
i 2011 per a les festes de Sant Sebastià de Palma, amb mes de 80.000 
espectadors. 
  
A més a més, en tos aquests anys ha participat en nombroses fires, mostres i 
festivals d’arreu de l’Estat i ha obtingut diversos premis i mencions, tant del 
públic com d’institucions administratives i associacions cíviques. 
   
Constituïda en cooperativa de treball associat el 1988, i com a societat limitada 
a partir de l’any 2007, manté una estructura estable formada per 3 socis, 
professionals que assumeixen les àrees de gerència, producció, àrea tècnica i 
direcció artística. 
   
Concertada amb institucions públiques el Consell de Mallorca i el Ministeri de 
Cultura, combina un finançament privat i públic. 
   
Iguana Teatre pertany a l’Associació balear d’empreses productores de teatre i 
dansa, ILLESCENA. 
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_FITXA ARTÍSTICA TÈCNICA 

 
   Toni Gómez Il·luminació  

Jordi Banal Espai escènic                                                

Xavier Carbonell Director musical i compositor 

Carles Molinet director general 

 

Bàrbara Femenias,
Arantxa Calvo 

  

sopranos 

Llorenç Ferrer percussió 

Xavier Carbonell tintinàbula i cròtals 

Pere Joan Martorell doble clarinet i corn 

Carles Molinet corn i veu 

Coral llorencina veus 

Toni Villalonga sacerdot 

Lucia Sànchez ploranera 

Adrian Lahoz 
   Josep Isern

ombres  

 

Juanro Campos So 

Antonia Fuster Vestuari 

Regidor Josep Isern 

Assitent Técnic Elisa Banal 

Miquel Brunet enregistrament, mescles i màstering 

Guillem R. Simó gràfica 

Carme Planells correcció lingüística 

Maria Adrover traducció a l’anglès 

Naiara Yerobi comunicació 

Jordi Banal producció 

  
 
 


